
CONSIDERAŢII PRIVIND OBŢINEREA FIERULUI DIN MINEREU 
îN AŞEZAREA DIN SEC. VI-VII e.n. DE LA CIUREL, îN LUMINA 

CERCETĂRILOR DE LABORATOR 

ŞTEF_\N OLTEANU 

Procesul de rnodernizare a investigaţiei istorica-arheologice, resimţit 
mai cu seamă În ultima vreme În literatura mondială de specialitate, con
feră, precum se ştie, noi dimensiuni capacităţii de pătrundere În esenţa fe
nomenelor istorice, de examinare a proceselor tehnica-economice şi sociale 
În special, sporind astfel posibilităţile de cunoaştere mai detaliată a acestora, 
comparativ cu cele oferite de metodele "clasice" de cercetare. 

Printre J.ceste noi procese de investigare se numără şi practica efec
tuarii de analize de laborator fizicn-chimice a <;upra unor vestigii arheologice 
din diferite epoci istorice, analize ale căror rezultate contribue la cunoaşte
rea mai aprofundată a diferitelor procedee tehnice utilizate la elaborarea 
materialelor În cauză, şi, pe această bază, la evoluţia proceselor tehnologice, 
la perfeqionările survenite în decursul vremii, înlesnind comparaţia cu pro
cedee similare din alte epoci şi spaţii geografice. 

În acest context se integrează si cercetările de laborator din ţara 
noastră efectuate asupra unor vestigii de cultură materială, scoase h iveală 
În urma sapaturilor arheologice din diferite aşezări, cum sînt, de pildă, ana
lizele fizico-chimice ale unor reziduuri de la procesul de obţinere a fierului 
din minereu descoperite În aşezarea de la Ciurel, aşezare care datează din 
secolele VI-VII e.n. 1. Analiza zgurelor de fier de la Ciurel face parte 
dintr-un ansamblu de investigări de laborator pe materiale similare scoase 
la iveală din 12 aşezări datînd din mileniul I e.n. de pe· Întreg teritoriul 
ţarii 2 şi însumînd un număr de peste 25 probe de laborator 3. Prezentarea 

1 Pentru cercetările de b Ciurel a se vedea : S. Morintz şi Gh. Cantacuzino, 
Seciurul Dealul Ciurel, în M:neri.Lle, \', 1959, p. 631-636; I. Ionaşcu, VI. Zirra, S. Mo
rii.z. Gh. Cantacuzino, D. Rosetti, Ş,wtierul arheologic Bucureşti, II. Săpăturile de pe 
lJfalul Ciurel, În Materiale, VI, 1960, p. 768-770; S. Morintz şi colab., În Materiale, 
\'Il, 1961, p. 658-66_); S. Morintz, P. Roman, Săp,lturile de pe Dealul Ciurel. În Ma
teriale, \'III, 1962, p. 761-767; Sunna Dolinescu-Ferche, Ciurel, habitat des VJe-V!Ie 
siecle.\ de notre ere, în Dacia, NS, XXIII, 1979, p. 179 şi urm. 

z Pentru d:!talii a se vedea ~tudiul publicat în SCJVA, 1981, 2, consacrat problemei 
continuită~ii istorice pe baza procedeelor tehnice de reducere a minereului de fier. 

3 Materialele investigate ap..uţin următoarelor aşezări : Ocniţa (aşezare dacică sec. II 
î.e.n. - J e.n.), Coloneşti-Mărunţei, Şirna (jud. Prahova), Bratei (jud. Sibiu), Băleni 
(jud. Dîmbovip), Tîrgovişte, Dulceanca (jud. Teleorman), Scorniceşti (jud. Olt), Dăneşti 
(jud. Vaslui), Dridu (jud. Ialomiţa), M·~dgidia (jud. Constanţa). 

An .. dizele au fmt efectuate de dtre ing. chimist Doina Seclărnan În laboratoarele 
Muzeului de i:;torie al R. S. România şi ale Facultăţii de Geologie a Universităţii Bucureşti. 
Analizele spcctrografice cantitative În soluţie au fost făcute cu spectrograful Q 24 ge
nerator UBI 1• 

1 7.) 

https://biblioteca-digitala.ro



2 

În ansamblu a rezultatelor acestor analize are drept scop reliefarea acelor 
caracteristici şi particularităţi tehnologice specifice, intîlnite În aşezări, da
tînd din epoca dacică şi pînă în zorii endui mediu românesc, în măsură 
să conducă la posibilitatea urm~îririi transmiterii procesului tehnologic din 
tată-n fiu, de la o generaţie la alta, În cadrul, eYident, al aceleiaşi popu
laţii. Este cazul rezultatelor oh\inute prin investigarea de laborator a zgl!
rilor de fier de la Ciurel, rezultate care pun în c\·idenţă tehnologii uti
lizate În secolele VI-VII e.n ., moştenite din fondul dacic. 

Analiza probelor de zguri de la Ciurel arată că acestea "conţm cele 
două fraCţiuni : fayalit şi parte metalică (magnetit sau fier). Fayalitul este 
format din cristale dendritice de mari dimensiuni. Partea metalică e'ite ne
cristalizată, cimentînd cristale de fayalit şi apare local sub forme de globule 
sferice În fayalit, fapt care demonstrează că meşterii vremii menţineau de
liberat o anumită temperatură În cuptor pentru a asigura, astfel, neamestecul 
celor două parţi (metalică şi nemetalică), fenomen cunoscut azi sub nu
mele de "licuaţie" 4. 

Este vorba, deci, de un proces de reducere controlat de catre meşten1 
topitori, În aşa fel Încît separarea celor două părţi să aibă loc În condiţii 
cît mai bune. Cum se realiza şi se asigura, În mod practic, acest control, 
care era tipul de cuptor de redus, este foarte greu de demonstrat doar pe 
baza analizelor şi observaţiilor de la Ciurel. Acest lucru pare să se clarifice 
prin comparaţie cu rezultatele analizelor vestigiilor asemănătoare descoperite 
în alte părţi de pe teritoriul României, prin Întregirea acestor rezultate cu 
constatările făcute în cazul unor descr.r.eriri de lucruri similare. 

Se impun, în primul rînd, rezultatele analizelor fizico-chimice a 
6 probe de zguri, aparţinînd aşezării dacice de la Ocniţa (jud. R. Vîlcea), 
aşezare datînd din sec. II î.e.n. - I e.n. Se remarcă două concluzii mai 
importante : r.educerea unor mase mari de minereu de fier, concluzie e':i
denţiată de răcirea lentă a zgurii În cazul a două probe, şi utilizarea unei 
tehnologii avansate de separare a celor două părţi : metalică şi nemetalică 
(patru probe). Ne interesează aici cea de a doua concluzie, deoarece este 
identică, din punctul de vedere al tehnicii utilizate, cu cea furnizată de 
analizele zgurilor de la Ciurel. Şi Într-un caz şi Într-altul este vorba de ace
laşi procedeu tehnologic de realizare şi menţinere deliberat,l., controlată, a 
temperaturii în cuptor necesară separării optime a celor două păqi : meta
lică şi zgură. Totuşi, modalitatea practică de realizare a controlului tempe
raturii în interiorul cuptorului, tipul de cuptor folosit rămîn necunoscute, 
pe baza acestor analize. Ne vin În ajutor, În această pri\-inţa, descoperirile 
de la Doboşeni (jud. Covasna) ; este Yorba de resturile unor cuptoare de 
redus minereul de fier, datînd din epoca dacică (etapa mai timpurie) 5. Nota 
distinctă a acestor cuptoare, În raport cu celelalte, datînd din epoca dacică, 

4 De remarcat că asemenea observaţii s-au f:icut ~i pentru zgurile de fier din ,\~.·~
zarea din sec. VI-V li de la Tîrgovişte. 

5 Z. Szekely, în Materiale, V, p. 2.11-2?d; comparaţi;t cu cupto.Hel·~ Jescri>e de 
1\1i ske şi 1'\ eda descoperi te h. Velencszentvid (R. P. Ungari,t) pare să ;ti h:i to.:mai scop o l 
datării în această perioadă mai timpurie a culll!rii geto-dace. 
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o constituie particularitatea, nemaiîntîlnită pentru acea Yreme În Europa 6, 

a echipării cuptoarelor de redus cu o deschidere laterală semiovală ampla
sată pe una din laturi adnd o Înalţime de 27 cm de la baza cuptorului. 
În preajma acestei deschideri se afla cîte o placă de lut ars, În formă de 
disc, tăiată drept la o margine. Aceste discuri prezentau cîte un orificiu prin 
care s-a presupus că se introducea fluerul foalelor manuale. Rostul discu
lui era acela de a acoperi deschiderea laterală de la baza cuptorului În 
tirnpul funcţionării acestuia, permiţînd introducerea unui curent de aer cu 
ajutorul foalelor. Cuptorul, care nu prezenta o asemenea deschidere, era 
distrus după reducerea şa::-jei, pentru a se scoate lupa şi zgura din el ; pen
tru şarja urmă toarc era necesară reconstruirea r,:uptorului. Tipul de cuptor 
de la Doboşeni elimină şi acest mare neaJuns ; evacuarea zgurii şi a lupei 
se putea efectua prin deschiderea laterală aflată la baza cuptorului, acesta 
rămînînd În stare de funcţionare pentru şarja urm.ătoare. 

Ceea ce ne interesează în mod deosebit, pe baza concluziilor trase din 
analizele de la Ocniţa şi Ciurel, este faptul că, printr-o asemenea deschidere 
laterală se putea urmări şi controla, În bune condiţii, procesul de reducere 
prin reglarea temperaturii optime, separarii păqii metalice de cea nemeta
lică. O asemenea operaţie se putea efectua numai printr-o deschidere a cup
torului amplasată cît mai aproape de creuzet pentru a se putea observa 
qarea producţiei şi a se controla procesul în sine, prin reglarea tempera
turii. Constatarea oper;Aţiei prcpriu-zise b Ocuiţa şi C:iurel presupune, aşa 
dar, după cunoştinţele de pînă acum, existenţa cuptorului de redus cu des
chidere bterală, creaţie a meşterilor topitori daci, transmisă din generaţie 
În generaţie, peste veacuri. O verigă de legătură Între epoca dacică şi se
colele VI-VII o constitue, documentarea aceluiaşi tip de cuptor cu deschi
dere laterală, În aşezările din secolul al IV-lea e.n. de la Fizeş şi Soşdea 
(jud. Caraş-Severin), asemănător pînă la identitate cu cuptoarele de la 
Doboşeni 7. 

Ce concluzie se poate trage În baza realităţilor prezentate mai sus. 
,__--=C_onsiderăm că asemănarea, mergînd pînă la identitate a procedeelor 

tehnologice folosite În cadrul metalurgiei extractivo-reducătoare de către 
meşterii topitori ai aşezărilor din secolele VI-VII, cu cele practicate de 
meşterii aşezărilor din epoca dacică (Ocniţa) şi daco-romană (Fizeş şi Soşdea) 
constitue un argument incontestabil al dăinuirii activitatii de valorificare a 
minereului de fier pe teritoriul României şi după eve~imentele din anii 
105-106 şi 271-275, pînă În zorii evului mediu românesc şi chiar după 
acea ~ un argument deplin al transmiterii cunoştinţelor tehnice de la o ge
neraţie la alta, de-a lungul secolelor, În cadrul aceleiaşi comunităţi etnice ; 
un argument deci, al continuităţii de viaţa pe teritoriul vechii Dacii în tot 
cursul mileniului I. Atît cucerirea Daciei de către romani, cît şi retragerea 

6 Cuptoare asem:'inăto:trc cu cele de la Doboşeni s-au de<>ccperi:: <;>i în a!te p:lqi 
C.l: Cera-Tinz (Germ,tnia), la est de Ni<;tru. Polonia, Cehoslovacia, dar e!e datează dintr-o 
epocă ulterioar:1 c~lor dacice, în speci:ll sec. III-IV e.n. 

1 E. Iarmlavschi, R. Pctrovschy, Cuptoarele de redus minereul de fier de l<-l Fizes, 
i:ui. Caraş-Se~·crin, in Tibiscus, 1974, p. 174 şi urm.; I. G!odariu, E. Luo~lavschi, Ci
: !lizaţia ficmlui la daci, Bucurqti, 1979, p. 30 şi urm. 
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aureliană n-au putut afecta, pînă la dramatism, acu vnatea de valorificare 
a principalelor bogăţii miniere, populaţia daco-romană şi românească con
tinuîndu-se şi "În tăcere" aceiaşi muncă, pe care Înaintaşii ei o desfăşuraseră 
şi a căror experienţă s-a transmis prin secole. 

CONSIDER:\ TIONS CONCERNAI\"T LA REDUCTION DU MINERAl DE FER 
A CIUREL-BUCUREŞTI (VI-VII SIECLES). 

Resume 

En partant des fouillcs archeologiques et en utilisanr les resultats des analyses de 
laboratoire physico-chimiqu.::s effectuec.;; sur les vestiges archeologiques de Ciurd-Bucure~ti, 
l'auteur met en evidence la valorisation des richesses minieres (du fer) sur le territoire 
<k_la viile Bucureşti (VI-VIle siecles). 

En meme temps, on met en evidence l'utllisation de la technologie de c.eparation de la 
scorie et de la partie meta!lique a l'aide du fourneau a ouverture laterale, semblable aux 
fourneaux de l'epoque dacique. 
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